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5 vragen aan 

Altijd al taxichauffeur willen worden?
‘Nee, maar autorijden is wel altijd mijn grote hobby 
geweest. Ik ben begonnen als bezorger van de 
leesportefeuille en voor dat werk kwam ik ook wekelijks 
bij de Latax. Toen ik hoorde dat ze een taxichauffeur 
zochten, heb ik gesolliciteerd en ik werd meteen 
aangenomen. Ik heb altijd met zeer veel plezier bij de 
Latax gewerkt, anders was ik er natuurlijk ook geen 38 
jaar blijven hangen. Wat ik het leukste van mijn werk 
vond? Het autorijden natuurlijk, maar ook het contact 
met mensen. Ik had veel vaste klanten, bijvoorbeeld 
bewoners van Theodotion en het Rosa Spier Huis, en die 
leer je dan toch een beetje kennen. De laatste jaren reed ik 
voornamelijk kinderen naar school en naar de dagopvang. 
Ook met hen heb ik soms heel leuke gesprekken gevoerd.’ 
  
Hoe kijk je terug op die 38 jaar?
‘Er is natuurlijk erg veel veranderd. In mijn begintijd had 
je in het weekend veel uitgaanspubliek: mensen die met 
de taxi naar Hilversum gingen en die ik dan ’s avonds laat 
weer terugbracht naar Laren. Dat is wel een stuk minder 
geworden. Tegenwoordig heb je veel meer ritten naar 
Schiphol en de ziekenhuizen in de regio. En natuurlijk 
het scholierenvervoer en de rolstoelbus. Ook de techniek 
heeft in de taxibranche niet stilgestaan. Vóór de komst 
van de navigatiesystemen had je als taxichauffeur een 
uitvoerige stratenkennis nodig. En als je de straat niet 
kende, en de klant ook niet, dan moest je die op een 
plattegrond opzoeken. Tegenwoordig is het allemaal een 
stuk makkelijker geworden. Ook dankzij de 
boordcomputer die alles registreert, zoals je locatie en de 
gereden kilometers.’ 

Welke herinnering zal jou altijd bijblijven?
‘Als chauffeur reed ik af en toe ritten voor Sherpa. Op een 
dag moest ik zeven gehandicapte kinderen ophalen van 
verschillende locaties. Net toen de eerste in de auto zat, 

Als taxichauffeur bij Latax Taxi Centrale heeft Peter van 
Eijden de afgelopen 38 jaar honderden bekende en minder 
bekende mensen van en naar Laren vervoerd. Woensdag 
28 september reed hij zijn laatste rit, om vanaf nu van 
zijn welverdiende pensioen te gaan genieten. 

Peter van eijden

merkte ik dat het plotseling onder de motorkap begon te 
roken. Gelukkig kon ik het meisje er snel uit halen, want 
ter plekke brandde de hele bus uit! Achteraf was ik 
ontzettend blij dat op dat moment nog niet alle kinderen 
in de bus zaten, want dan was het misschien niet zo goed 
afgelopen.’ 

Laren?
‘Laren vind ik een gezellig dorp. Zelf kom ik oorspronkelijk 
uit Huizen en woon ik al jaren in Bussum, maar door de 
jaren heen heb ik in Laren heel wat mensen leren kennen. 
Ik vind het ook leuk om er te rijden, hoewel het 
tegenwoordig wel steeds drukker wordt, vooral bij de 
verkeerslichten op de Brink.’ 
 
Welke inwoner van Laren verdient een pluim?
‘Mag ik ook postuum een pluim uitdelen? Dan gaat die 
wat mij betreft naar ‘tante Leen’ of ‘Leentje’. Zij was de 
moeder van Meindert en Karel, de oprichters van de 
Latax, en ze is altijd de drijvende kracht achter de twee 
broers geweest. Achter de schermen regelde ze van alles. 
Als je ’s avonds of ’s nachts moest werken bijvoorbeeld, 
dan zette ze op kantoor de frituurpan aan en bakte ze 
lekkere frikandellen. Zij zorgde altijd voor een heel 
prettige sfeer in het bedrijf. En ook nu Karel en zijn neef 
Sebastiaan aan het roer staan, heerst die goede sfeer er 
nog steeds!’  
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Status
In de afgelopen week ging het begrip 
status regelmatig ‘over de toonbank’. 
Overigens in verschillende beteke-
nissen. De aanleiding was tweeërlei. 
De uitkomst van het rapport over de 
bestuurskracht van Laren als zelf-
standige gemeente, tot en met het opnieuw uitplaatsen 
van statushouders naar elders om reden dat Crailo, pre-
cies vandaag, wordt gesloten. Enkele voorbeelden.
‘Onze status als zelfstandig dorp willen we niet 
kwijtraken. De status quo moet gehandhaafd blijven. 
Ons dorp ontleent zijn status aan de schoonheid, de luxe 
voorzieningen, de sfeer, de eigenheid en verbondenheid’. 
Hier is dus ook de sociale status, zeg maar een rangorde 
in de samenleving, in het geding. Wie zijn wij en hoe 
willen we graag gezien worden? Maar al met al staat nu 
de status van ons dorp ter discussie en dat raakt ons 
allemaal. Een gevoelige kwestie.
Hoe anders is het met de statushouders, die tot voor kort 
op Crailo verbleven? De nieuwkomers, die ondanks dat 
ze in Laren woonden, nu weer tijdelijk elders geplaatst 
moeten worden? Hoe zit het met hun gevoel van 
eigenwaarde, maatschappelijk aanzien en prestige in 
onze dorpsgemeenschap? Het enkele feit, dat we slechts 
moeilijk aan de door het Rijk oplegde verplichting 
kunnen voldoen om enkelen van hen in een woning in 
ons dorp te huisvesten, schetst het dilemma waar we 
tegenop lopen: Wat kunnen we zelfstandig en waar zoek 
je versterking om problemen zoals deze het hoofd te 
kunnen bieden? Ook een gevoelige kwestie.
De integratie van mensen met een status (rechtsgeldige 
verblijfstitel), maar nog zonder (sociale) status, die aan 
de regio Gooi & Vecht worden toegewezen  nemen we 
overigens per direct ter hand. Ook als ze voor de zoveelste 
keer nog tijdelijk naar elders moeten verhuizen. Binnen 
onze regio hebben we immers keihard samengewerkt 
om een uitgebalanceerd integratieproces op te zetten. 
Dat laten we niet verdwijnen. Nu het AZC Laren 
definitief is gesloten, komt die samenwerking met de 
andere gemeenten niet ten einde! Door te delen en te 
verbinden houden we een sterk dorp en krijgen we een 
sterkere regio. Goed voor alle inwoners!

Leen van der Pols
Wethouder Sociaal Domein

Colofon
•  Larens Journaal is een maandblad van  
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Monuta De Jager
Nieuwe Hilversumseweg 59, Bussum
bussum@monuta.nl
035 - 691 65 76
www.monuta.nl/bussum

Ook als u niet of 
elders verzekerd bent.

Ook uw uitvaart wensen bespreken? 
Neem gerust contact op met Chris Bogaers, 
uitvaartverzorger Monuta De Jager. 

Bestuurskracht?
Afgelopen zomer heeft de provincie Noord-Holland een 
onderzoek laten uitvoeren naar de bestuurskracht van 
enkele Gooise gemeenten. Daarbij waren ook Blaricum 
en Laren. In 2011 was al zo’n onderzoek uitgevoerd en 
toen en nu bleken Blaricum en Laren voldoende in staat 
hun gemeentelijke taken naar behoren uit te voeren. 
Desondanks wordt in het rapport geconcludeerd dat er 
gemeentes moeten worden samengevoegd. Kort gezegd 
komt dat er op neer dat de provincie er op uit is Laren en 
Blaricum te laten fuseren met Huizen. Eemnes ligt in 
een andere provincie dus daarmee zegt Noord-Holland 
niets te maken te hebben. 

Als PvdA waarschuwen we al jaren voor dit scenario. Als 
er nu geen gezamenlijke actie wordt ondernomen door 
de drie BEL-dorpen zal de BEL-combinatie uit elkaar 
vallen met alle kosten van dien en zal er over enkele jaren 
een bordje ‘Laren gemeente Huizen’ bij de ingang van 
ons dorp staan. Een fusie met Huizen betekent dat we 
niets meer te zeggen hebben in ons eigen dorp en is ook 
geen oplossing voor de uitdagingen waar we als regio 
Gooi en Vechtstreek voor staan. Vasthouden aan Laren 
als zelfstandige gemeente is op termijn geen houdbare 
optie. De provincie zal dat om strategische redenen niet 
accepteren. Ook zijn er steeds meer zaken die het lokale 
niveau overstijgen en het moet toch erkend worden dat 
het steeds moeilijker wordt om voor de lokale politiek 
voldoende gekwalif iceerde mensen te vinden. 

Wat ons betreft moeten we nu vol gaan voor een struc-
tuur waarin de problemen worden aangepakt op het 
niveau waar ze thuishoren. Dus lokaal of regionaal en 
niet in een onevenwichtige fusiegemeente. Een gemeen-
te Gooiland is een mogelijkheid, maar alleen als gewaar-
borgd wordt dat lokale zaken in onze dorpen door een 
eigen democratisch gekozen bestuur behandeld kunnen 
worden. In de gemeentewet 
bestaat daar nog geen vorm voor. 
Misschien moeten we die dan zelf 
maar bedenken, of kiezen voor 
een BEL-fusie op korte termijn. 

Marcus van den Brink
PvdA Laren

25jaar

Wij leveren al 25 jaar thuiszorg in Laren en 
omgeving. Zorg, op uw wensen afgestemd.

Tel: 035-5311880
www.carecompany.nl

Tel: 035-5311880
www.carecompany.nl

Particulier,
PGB

& WMO
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Het zoet en het ei
Ik ben vast niet de enige die een fantastische nazomer heeft 
beleefd. Ook mijn bijtjes hebben een fantastische nazomer 
gehad. Want behalve raadslidmaatschap voor de mooiste 
partij van Laren heb ik ook een léuke hobby: ik heb tien kas-
ten vol met bijen.
Dankzij het mooie weer en het Goois Natuurreservaat (GNR) 
hebben de bijen kunnen profiteren van de overweldigend 
bloeiende heidevelden rond ons dorp. Ze hebben een fantas-
tische hoeveelheid heerlijke heidehoning kunnen verzame-
len waarvan straks mijn Gooise afnemers mogen genieten. 
Maar behalve die prachtige heide mogen we ook de rest van 
het jaar genieten van de natuur om ons heen. Dat is echter 
geen vanzelfsprekendheid en wij hebben het GNR hard 
nodig om onze groene omgeving te onderhouden en te 
behouden. 
Het GNR is de samenwerking van de Gooische gemeenten, 
Amsterdam en de Provincie en beschermt en verbetert de 
natuur in ‘t Gooi en slaagt daar sinds eind vorige eeuw 
behoorlijk goed in.
Maar in het bestuurskrachtonderzoek in opdracht van de 
provincie geeft Deloitte aan dat de regio versterkt zou kun-
nen worden omdat het aan goede samenwerking zou ontbre-
ken onder andere voor Natuur en Landschap. Dat is verba-
zingwekkend want juist het GNR is een prachtig voorbeeld 
van goede Gooise samenwerking.
Verbetering van die samenwerking is ook een feit: Het had 
vorig jaar weinig gescheeld of het GNR was opgegaan in het 
Waterleidingbedrijf PWN waarmee onze groene onafhanke-
lijke toekomst minder zeker was geworden. Er wordt inmid-
dels binnen GNR hard gewerkt aan goede plannen om effici-
enter, financieel sterker en bestuurlijk slagvaardiger te 
worden, en we verwachten binnenkort  de voorstellen.
Een broedende kip mag je niet storen maar wij zullen af en 
toe in het nachthok kijken of de 
kloek nog wel op de eieren zit!

Bart Vos
Larens Behoud

Herindeling Gooi & Vechtstreek
De discussie over waar het bestuurlijk met de gemeenten 
in de regio G & V heen moet, komt goed los. In de kern is 
de vraag hoe zaken op (boven)regionaal niveau die van 
groot belang voor de regio zijn effectief kunnen worden 
aangepakt. Zaken als bereikbaarheid (A1, spoor), 
werkgelegenheid, natuur en recreatie, duurzaamheid 
e.d. stijgen boven het gemeentelijke niveau uit. Om een 
volwaardige gesprekspartner te zijn voor een stad als 
Amsterdam, de Provincie en het Rijk moeten de 
gemeenten in de regio met één stem spreken. Dat laat op 
dit moment met 7 gemeenten zeer te wensen over. 

Om die reden heeft de provincie de bestuurskracht van 
de gemeenten onderzocht. Lokaal is die wel op orde, zij 
het dat onze ambtelijke organisatie niet sterk is, 
regionaal is de bestuurskracht onvoldoende. Om dat op 
te lossen zouden volgens het rapport de gemeenten óf 
bevoegdheden moeten overdragen aan een regionaal 
orgaan, óf moeten fuseren tot maximaal 3 gemeenten.

VVD Laren vindt een sterk regionaal orgaan met 
bevoegdheden (die de gemeenten dan niet meer hebben) 
noodzakelijk om prangende vraagstukken goed te kun-
nen aanpakken. Tegelijkertijd willen wij Laren behou-
den zoals het is. Dat kan als Laren deels zelfstandig 
blijft. Zelfstandigheid is echter geen doel op zich maar 
een middel om het dorp te kunnen houden zoals het is. 
Als het unieke karakter van Laren ook kan worden 
behouden als wij onderdeel van een groter geheel zijn, 
moeten we niet dogmatisch aan uitsluitend zelfstandig-
heid vasthouden maar beide opties onderzoeken. Mocht 
het ‘dna’ van het dorp beter behouden blijven in een gro-
tere eenheid, dan zouden wij bij voorkeur de vorming 
van één grote gemeente zien.

Bart de Nie
Fractievoorzitter VVD Laren
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Nieuws in beeld

Marjolein Schiffers ‘begeestert’ Kunstcafé in Brinkhuis

Brochure voor Geopark Gooi & Vecht op weg naar een 
UNESCO GLOBAL GEOPARK

Bibliotheekpersoneel volgt training 
dementievriendelijk

Larense Anouk Timans 3e op NK 
hiphop in Zwolle

Wethouder Stam geeft startsein voor 
aanleg waterberging Hein Keverweg

Feestelijke opening Schoonheid te 
koop. Kunsthandel Frans Buffa & Zonen

Larense Trudy Joling ontwikkelt app 
voor herkennen dyslexie

Geslaagde Open Dag Scouting Raboes

Full house voor Larense Dorpsquiz door Leo Janssen

Laren tweede bij regionale 
brandweerwedstrijd
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Marjolein Schiffers ‘begeestert’ Kunstcafé in Brinkhuis

Officiële bekendmakingen worden in verkorte vorm 
in het Larens Journaal gepubliceerd. De formele 
rechtsgeldige bekendmakingen en volledige tekst 
hiervan kunt u bekijken op de landelijke website 
www.overheid.nl. Aan onderstaande publicaties kunt 
u geen rechten ontlenen. 

•  Molenweg 8c, 1251 LT, bouwen van een buitenzwembad
•  Veldweg 27, 1251 HC, vellen van 1 boom
•  Tabakspaadje 5, 1251 PM, oprichten van een nieuwe 

woning en aanleggen van een uitweg
•  Nieuweweg 1a, 1251 LG, wijzigen van de gevel
•  Jan Hamdorff laan 25, 1251 NL, vellen van 1 boom
•  Rozenlaantje 12, 1251 BW, vellen van 3 bomen
•  Rozenlaantje 8, 1251 BW, aanleggen van een uitrit
•  Raboes 9, 1251 AK, oprichten van een woning
•  De Bazelweg 1, 1252 AK, bouwen van een aanbouw
•  Tabakspaadje 3, 1251 PM, oprichten van een woning
•  Melkweg 62, 1251 PT, vellen van 1 boom
•  Jordaan 38, 1251 PD, uitbreiden en verbouwen woning

•  Tafelbergweg 36, 1251 AG, bouwen van een bijgebouw, 
uitbreiden van de woning en aanleggen van een 
retentievijver voor de opvang van hemelwater 

•  Schapendrift 65, 1251 XE, uitbouwen woning
• Slangenweg 16, 1251 RV, bouwen buiten- 

 zwembad
•  Schoolpad 3a, 1251 ZN, bouwen van een toegangspoort
•  Brink 18, 1251 KW, veranderen van een winkelpui
•  Smeekweg 6, 1251 VJ, vergroten van het bijgebouw
•  Jordaan 40, 1251 PD, oprichten van een woning
•  Oude Kerkweg 28, 1251 NZ, oprichten van een woning 

en kappen van 2 bomen
•  Eemnesserweg 33, 1251 NB, plaatsen van 6 lichtmasten
•  Graaf land 12, 1251 NJ, plaatsen van een dakkapel aan 

de voorzijde en wijzigen van de constructie
•  Tabakspaadje 3, 1251 PM, vellen van 2 paardenkastanjes 

en 1 Amerikaanse vogelkers (herplant)
•  Koloniepad 8, 1251 AJ, vellen van 1 edelspar
•  Lammert v.d. Tongelaan 25, 1251 NV, vellen van  

1 zomereik
•  Mendes da Costalaan 24,1251 NP, vellen van 1 ruwe 

berk (herplant)
•  Van Erven Dorenspark ter hoogte van nr. 1 tot en met 

71, 1252 AL, vellen van 16 zomereiken, 3 berken en  
1 Amerikaanse vogelkers (herplant)

•  Tony Offermansweg 2, 1251 KJ, vellen van 1 lijsterbes
•  Goossens de Witstraat 19, 1251 VW, aanleggen uitrit
•  Engweg 20, 1251 LL, vellen van 1 conifeer, 1 f ijnspar en 

1 douglasspar (herplant)
•  Slangenweg 25, 1251 RT, plaatsen van een dakkapel op 

het achterdakvlak
•  Lage Vuurscheweg 26, 1251 TT, wijzigen van de gevels 

van de woning

Besloten door burgemeester en wethouders
•  Innemen van een tijdelijke standplaats voor de 

verkoop van outfits voor het Oktoberfest op Plein 1945 
(zijde Zevenend), op vrijdag 30 september van 08.00 
tot 18.00 uur

Larense zaken

Larense zaken 14 oktober 2016

Verleende 
omgevingsvergunningen 

Aangevraagde 
omgevingsvergunningen

Verlenging beslistermijn 
omgevingsvergunning

Verleende APV vergunningen 

BS

Evenement bij 
mij om de hoek?

Zó weet je ervan!
www.overuwbuurt.overheid.nl 

Abonneer je op de e-mailservice 
of download de app



bestemmingsplan ‘de Omloop’ was het perceel specif iek 
bestemd als ‘Tuincentrum’. Het tuincentrum heeft 
inmiddels haar bedrijfsactiviteiten beëindigd. In het 
sinds april 2014 geldende bestemmingsplan Laren-
Noord is een uitwerkingsregeling opgenomen voor dit 
perceel, welke de mogelijkheid biedt om maximaal vier 
woningen te realiseren. Naast de bestaande woning 
wordt met dit uitwerkingsplan dan ook de bouw van 
drie extra woningen mogelijk gemaakt.
Bij de vaststelling van het plan is een wijziging 
doorgevoerd. Het betreft het schrappen van artikel 4.4.1. 
uit de regels. Dit was een bevoegdheid tot het afwijken 
van de regels ten aanzien van de bouwhoogte. 

Het uitwerkingsplan ligt met ingang van 10 oktober 
2016 gedurende zes weken ter inzage en kunt u inzien bij 
de balie Bouwen en Vergunningen in het kantoor van de 
BEL Combinatie. U kunt hier op afspraak terecht (tel 14 
035). Of kijk op www.ruimtelijkeplannen.nl (kenmerk: 
NL.IMRO.0417.Lkamp51-Va01) Hier leest u ook meer over 
het indienen van een beroepschrift en een voorlopige 
voorziening.

Het uitwerkingsplan treedt in werking na af loop van de 
beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een 
beroepschrift eveneens een verzoek om voorlopige 
voorziening is ingediend.

De besluitenlijst van de raadsvergadering op 
woensdag 28 september 2016 kunt u bekijken op 
www.laren.nl (Bestuur > Gemeenteraad > Raads-
vergaderingen > Besluitenlijst Raad).

De Commissie R&I vergadert dinsdag 18 oktober 2016 om 
20.00 uur in het Raadhuis (Eemnesserweg 19). De 
vergadering is openbaar. Insprekers moeten zich vooraf 
aanmelden bij de commissiegriff ier. Onderstaande 
agenda geeft een samenvatting weer van de geagendeerde 
onderwerpen. Zie volledige agenda op www.laren.nl
•  Vaststelling lijst adviezen en conclusies vergadering 

commissie R&I d.d. 20 september 2016
•  Meldingen portefeuillehouders m.b.t. 

Gemeenschappelijke Regelingen 
•  Behandeling raadsvragen CDA inzake Rosa Spier
•  Behandeling raadsvragen LL inzake boerderij De Jong

Larense zaken 14 oktober 2016

Besloten door burgemeester en burgemeester en 
wethouders, zover hun bevoegdheid betreft
•  Het organiseren van het evenement Oktoberfest op 

het Plein 1945 op 1 oktober 2016 van 19.00 tot 01.00 uur 
en de daarop volgende jaren 2017 en 2018

•  Het organiseren van het evenement ‘Fashion & 
Lifestyle event 2016’ op 2 oktober 2016 van 13.00 t/m 
16.00 uur op de Brink tussen nummers 1 en 29 en op 
de Nieuweweg tussen nummers 1 en 39.

Verkeersmaatregelen  
•  Het parkeerterrein op Plein 1945 is afgesloten vanaf 

vrijdag 30 september 15.00 uur tot maandag 3 oktober 
12.00 uur door het evenement Oktoberfest  op 1 en  
2 oktober 2016

Het college van B&W heeft besloten om een parkeerplaats 
voor het voertuig van de bewoner van Heideveldweg 17 te 
reserveren als gehandicaptenparkeerplaats. Belang-
hebbenden kunnen binnen zes weken na deze 
bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het 
college van B&W van de gemeente Laren, Postbus 71, 3755 
ZH Eemnes. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met mevrouw E. Van der Hulst, tel. 14 035.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Laren 
maken bekend dat de programmabegroting 2017 en de 
meerjarenraming 2018-2020 vanaf heden tot aan de 
behandeling door de gemeenteraad op 4 november 2016 
voor een ieder ter inzage ligt. Dit op grond van artikel 
190, lid 2 Gemeentewet. U kunt de stukken inzien bij de 
receptie in het gemeentehuis en in de hal van de BEL 
Combinatie. Of op www.laren.nl (Bestuur > 
Gemeenteraad > Raadsvergaderingen > Raadsvergadering 
4 november 2016)

Op 20 september 2016 heeft het college het 
uitwerkingsplan Lingenskamp 51 gewijzigd vastgesteld. 
Dit besluit is genomen ingevolge van artikel 3.6 van de 
Wet ruimtelijke ordening (Wro) en afdeling 3.4. van de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb). 
Op het perceel aan de Lingenskamp 51 was een 
tuincentrum gevestigd. In het voorgaande 

Aanwijzing 
gehandicaptenparkeerplaats
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Begroting 2017 en 
meerjarenramingen 2018-2020

Vastgesteld gewijzigd 
uitwerkingsplan Lingenskamp 51

Vergadering Commissie 
Ruimte en Infrastructuur

Overzicht besluiten 
raadsvergadering 28 september



•  In eigendom aanvaarden kraanbaan 
•  Vaststellen bestemmingsplan Verlengde Houtweg 10 
•  Verordening kwaliteit vergunningverlening, 

toezicht en handhaving omgevingsrecht Laren
•  Overdracht WMMN naar Stichting MooiSticht

De Commissie M&F vergadert donderdag 20 oktober 
2016 om 20.00 uur in het Raadhuis (Eemnesserweg 19). De 
vergadering is openbaar. Insprekers moeten zich vooraf 
aanmelden bij de commissiegriff ier. Onderstaande 
agenda geeft een samenvatting weer van de geagendeerde 
onderwerpen. Zie volledige agenda op www.laren.nl
•  Vaststelling adviezen en conclusies vergadering 

commissie M&F d.d. 22 september 2016 
•  Meldingen portefeuillehouders m.b.t. 

Gemeenschappelijke Regelingen
•  Stand van zaken MRA / regio G&V
•  Programmabegroting 2017 en meerjarenraming 

2018-2020
•  Uitkomsten en follow-up Dialoog Laren 2016

De gemeenteraad vergadert woensdag 26 oktober 2016 
om 20.00 uur in het Raadhuis (Eemnesserweg 19). De 
vergadering is openbaar. Onderstaande agenda geeft een 
samenvatting weer van de geagendeerde onderwerpen. 
Zie volledige agenda op www.laren.nl
•  Meldingen portefeuillehouders m.b.t. 

Gemeenschappelijke Regelingen
•  Vaststelling notulen van de openbare 

raadsvergadering d.d. 28 september 2016
•  Uitkomsten en follow-up Dialoog Laren 2016 
•  Bestuurskrachtmeting 
•  In eigendom aanvaarden kraanbaan 
•  Vaststellen bestemmingsplan Verlengde Houtweg 10 
•  Verordening kwaliteit vergunningverlening, 

toezicht en handhaving omgevingsrecht Laren 
•  Overdracht WMMN naar Stichting MooiSticht

Op vrijdag 4 november 2016 om 09.30 uur vergadert de 
raad in het Raadhuis over de Programmabegroting 2017 
en meerjarenraming 2018-2020. De vergadering is 
openbaar 20.00 uur (Eemnesserweg 19). Zie de agenda op 
www.laren.nl

Wat moet gebeuren om in het centrum van Laren het 
goede te behouden en om beter te maken wat beter kan? 
Dat is uitgewerkt in een nieuwe Centrumvisie Laren. 
Wethouders Ton Stam en Tijmen Smit presenteren u deze 
visie tijdens twee informatiebijeenkomsten.

Inwoners van Laren zijn van harte welkom op maandag 
31 oktober 2016, vanaf 20.00 uur in de raadszaal in het 
gemeentehuis, Eemnesserweg 19 in Laren.

Ondernemers in Laren zijn van harte welkom op 
woensdag 2 november 2016, vanaf 20.00 uur in Het 
Brinkhuis, Brink 29 in Laren.

De herfst is weer begonnen en de bladeren liggen alweer 
in grote hoeveelheden op straat. Veel rommel en veel werk 
om het op te ruimen. Aan de andere kant: als er geen 
bladeren vallen in het najaar, dan komen er ook geen 
nieuwe in het voorjaar. En wie zou die willen missen?

De medewerkers van de BEL Combinatie (Buitendienst) 
zijn al enige tijd op bescheiden schaal bezig met het 
opruimen van bladeren op straat. Tussen 14 november 
en 16 december gebeurt het echte werk in de vorm van 
de jaarlijkse bladcampagne. We verwachten dat aan het 
einde van deze periode de meeste openbare ruimtes weer 
veilig en schoon zijn. Dit is uiteraard ook af hankelijk 
van de (winterse) weersomstandigheden. Goed om te 
weten: Op sommige bermen laat de gemeente het blad 
liggen, als natuurlijke bemesting.

Route bladcampagne 
•  14 november t/m 18 november: Jan Hamdorff laan, 

Gooiergracht, Schapendrift, Melkweg, Kloosterweg, 
Postiljon en zijstraten van deze wegen.  

•  21 november t/m 25 november: Week 47: Ooghout, 
Schuilkerkpad, Jordaan, Eemnesserweg, Kerklaan, 
Ruiterweg, Lingenskamp en zijstraten van deze wegen. 

•  28 november t/m 2 december: Torenlaan, 
Centrumgebied, Wally Moesweg, Veldweg, 
Tafelbergweg, Leemzeulder, Drift, Werkdroger en 
zijstraten van deze wegen. 

•  5 december t/m 9 december:  Naarderstraat, de 
Sparren, Hein Keverweg, Burg. van Nispenstraat, 
Hilversumseweg, Houtweg, Hoef loo, Sint Jansstraat 
en zijstraten van deze wegen en Bomenbrink.  

Larense zaken 14 oktober 2016

Vergadering Commissie 
Maatschappij en Financiën
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Gemeenteraadsvergadering

Gemeenteraadsvergadering:  
Programmabegroting 

Presentatie Centrumvisie 
Laren (31 okt. en 2 nov.)

Bladcampagne start op 
maandag 14  november
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•  12 december t/m 16 december:  Vredelaan, 
Langsakker, Diepenbrocklaan, Hoog Hoef loo, 
Grintbank en zijstraten van deze wegen. 

Zelf bladafval aanbieden
Tijdens de bladcampagne nemen de gemeente-
medewerkers ook een hoeveelheid particulier bladafval 
mee. U kunt maximaal 1 m2 blad aanbieden. Wilt u dat 
de medewerkers ook uw bladafval meenemen? Zorg dan 
dat u het zo aanbiedt:
•  In de week vóór dat de gemeente in uw straat bezig is;
•  Blad zo dicht mogelijk op een hoop geveegd aan de 

rijbaan;
•  Alleen bladafval en geen grof tuinafval, zoals takken. 

De machines raken anders beschadigd.
De Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) van de 
BEL Combinatie en handhavers van de GAD controleren 
hierop tijdens de bladcampagne.

Alternatieven
Een alternatief is om blad in de GFT-bak te gooien. Grote 
hoeveelheden blad kunt u naar een van de GAD-
scheidingsstations brengen (Bussum, Hilversum of 
Huizen). Composteren op uw eigen composthoop is 
natuurlijk ook een prima oplossing voor uw overtollige 
blad. Of laat het in de borders liggen; de bladeren 
beschermen uw (vaste) planten tegen winterse kou en 
bieden dieren schuilgelegenheid. Verwijder echter wel 
het blad van uw gazon: het blad kan uw gras verstikken. 

Afvoerputten en kolken
Ondanks de inzet van de BEL-medewerkers kunnen 
afvoerputten en kolken af en toe verstopt raken. U kunt 
een handje helpen door het blad hier weg te scheppen. 
Zijn er na de bladcampagne nog steeds verstopte kolken 
of afvoerputten, dan kunt u dit melden via de website 
www.laren.nl (Meldpunt Openbare Ruimte) of 
telefonisch bij het Klant Contact Centrum, 
telefoonnummer: 14 035.

Woont u in Laren en bent u geïnteresseerd in de (ver)
bouwactiviteiten in uw directe omgeving? Wilt u samen 
met commissieleden de gemeente hierover adviseren? 
Reageer dan op de vacature burgerlid van de BEL 
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

Door het verstrijken van de benoemingstermijn van de 
huidige burgerleden zoekt de commissie twee 
burgerleden die in Laren wonen. De benoeming is voor 

een periode van drie jaar. De termijn kan met drie jaar 
verlengd worden. De periode kan ook worden verkort, 
indien gekozen wordt voor een andere opzet van de 
welstandsadvisering.

Wat doet de commissie
De BEL Commissie Ruimtelijke Kwaliteit is een 
onaf hankelijke adviescommissie die adviseert over de 
welstandsaspecten van te (ver)bouwen bouwwerken en 
over het restaureren en verbouwen van beschermde 
monumenten binnen de BEL-gemeenten. Daarnaast 
adviseert de commissie over de selectie en de aanwijzing 
van (nieuwe) monumenten. Tijdens de commissie-
vergaderingen worden daarvoor geselecteerde plannen 
besproken. Het burgerlid neemt deel aan deze 
vergaderingen. De commissie bestaat uit een voorzitter, 
drie deskundigen met expertise op het gebied van 
architectuur, stedenbouw, landschap en monumenten 
en een burgerlid. De commissievergaderingen zijn 
openbaar en vinden plaats in het kantoor van de BEL 
Combinatie. 

Wat vragen we van u
U bent betrokken bij Laren, woont in Laren, heeft 
interesse in de bebouwde omgeving en heeft kennis van 
de geschiedenis van Laren. U bent ‘leek’ op het gebied 
van bouwen, maar u weet hier desondanks voldoende 
van om tekeningen te kunnen begrijpen en zich een 
mening te kunnen vormen over de voorstellen. U bent 
geïnteresseerd in architectuur, de bebouwde omgeving 
en heeft kijk op wat de inwoners graag zien in Laren. U 
staat open voor nieuwe ontwikkelingen in Laren. U heeft 
een klantvriendelijke instelling. U bent onaf hankelijk 
van politiek, van het gemeentelijk bestuur, van het 
ambtelijk apparaat en van belanghebbende partijen bij 
de te bespreken bouwplannen en planontwikkelingen in 
Laren. U bent in staat om uw standpunt op een 
respectvolle wijze naar voren te brengen, zowel richting 
andere commissieleden als richting professionele en 
niet-professionele aanvragers.

Vergoeding
Als burgerlid ontvangt u een vergadervergoeding van  
€ 85,- per uur. De commissie vergadert in principe iedere 
twee weken op dinsdagochtend. De vergadering begint 
meestal om 09.30 uur en duurt, af hankelijk van het 
aantal plannen, gemiddeld een tot twee uur. 

Reageren
Bent u geïnteresseerd? Stuur dan uw motivatiebrief met 
CV vóór 1 november 2016 naar sollicitatie@belcombinatie.
nl.Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met 

Gezocht: Burgerleden voor BEL 
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
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Karin Loman of Roël Lugard. Beide zijn bereikbaar via 
het algemene telefoonnummer 14 035.

Het COA heeft besloten om AZC Laren definitief te 
sluiten. Het college van B&W en de Larense gemeenteraad 
hebben er bij het COA voor gepleit om de menselijke 
maat te blijven hanteren voor de groep bewoners die nog 
in het centrum verblijft. 

Huisvesting in de regio
Het streven is om de huidige bewoners met een 
verblijfsstatus voor  1 november in de regio Gooi en 
Vechtstreek te huisvesten. De woningcorporaties in de 
regio hebben aangegeven hieraan te zullen meewerken. 
Hiervoor zijn ca. 20 woningen nodig. Om dit te kunnen 
bewerkstelligen blijft het centrum op Crailo tot 1 
november open. Dat is een maand langer dan in eerste 
instantie voorzien. 

De mensen voor wie het onverhoopt niet lukt om op 
korte termijn een woning te vinden, verhuizen naar een 
AZC, naar verwachting  in Almere. Ook de 21 bewoners 
van Crailo die nog in afwachting zijn van hun status 
verhuizen hier naar toe. 

Vrijwilligers
Op Crailo waren het afgelopen jaar talloze vrijwilligers 
actief. Zij hebben zich daar met hart en ziel ingezet. Na 
de sluiting van het centrum hopen wij dat zij zich actief 
gaan inzetten om  de statushouders te  begeleiden bij 
hun inburgering in de samenleving. 
 
Toekomst
Burgemeester Elbert Roest: “De raad van Laren is in de 
loop van de jaren unaniem van mening geweest dat de 
gemeente zich moet inzetten voor vluchtelingenopvang 
op Crailo. Het college van B&W is dan ook erg 
teleurgesteld over de gang van zaken en betreurt het 
sluiten van de opvang op Crailo ten zeerste. Wij zien dit 
echter onder ogen. We hebben er kennis van genomen 
dat de provincie Noord - Holland tot een snelle 
ontwikkeling van het terrein wil komen. Daarmee is de 
opvang van vluchtelingen op Crailo in de toekomst, naar 
wij mogen aannemen, van de baan. Het boek AZC Laren 
wordt daarmee voor de derde keer gesloten. “

Op dinsdag 4 oktober jl. is Alice Monephethe 
Pannebakker-Khounta genaturaliseerd. Zij komt 
oorspronkelijk uit Nieuw-Zeeland. Burgemeester Elbert 
Roest overhandigde haar het Koninklijk Besluit en een 
bloemetje, in het bijzijn van haar man en kinderen.

Dinsdag 11 oktober gaf wethouder Ton Stam het startsein 
voor de aanleg van een grote waterberging onder de 
parkeerplaats aan de Hein Keverweg. Dit deed hij door 
een infiltratiekrat te plaatsen in één van de infiltratie 
units. Deze bestaan uit diverse, op elkaar gestapelde 
kratten. De waterberging fungeert als overstort voor een 
geavanceerd infiltratiestelsel dat de komende tijd 
rondom Singer Laren en in omliggende straten wordt 
aangebracht. 
De gemeente Laren investeert 1,4 miljoen euro in 
maatregelen in de openbare ruimte die ervoor zorgen dat 
de wateroverlast bij hevige regenval tot een minimum 
wordt beperkt. De meeste maatregelen worden verspreid 
over zes jaar uitgevoerd, voornamelijk in combinatie 
met al geplande wegreconstructies, zoals rondom Singer 
Laren. Het gaat hierbij om zowel onder- als bovengrondse 
voorzieningen.
De werkzaamheden aan de buitenruimte rondom Singer 
Laren worden gefaseerd uitgevoerd en sluiten naadloos 
aan bij de bouw van het Singer theater. Gestreefd wordt 
om de werkzaamheden (uitgezonderd de aanplant van 
diverse bomen) zoveel mogelijk af te ronden vóór de 
opening van het nieuwe theater.  Zie foto op pag. 6

Naturalisatie

AZC Laren sluit 
per 1 november

Wethouder Stam geeft startsein 
voor aanleg waterberging
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Nieuws in beeld

Vrijwilligers koken voor asielzoekers en statushouders 
t.g.v. sluiting AZC Crailo

Representatieve groep dorpsbewoners L100 
spreekt zich uit over toekomst

Sigrid van der Linden auditeert 
asprirant koorleden Papageno Koor

Tractor ramt ‘Pesthuisje’ 
aan de Naarderstraat Uitverkocht Oktoberfest in Laren

Wethouder Stam onthult Convenant bord 
mbv sv Laren en Zuidvogels spelers

Aruba, happy island nieuwe 
sponsor van de LMHC

Vrienden Preek van de Week kijken terug op inspirerend 
Prinsjesdagontbijt

Van Mossel*, Groentenman met Ster!

Wintercollectie op natte 
catwalks in Laren
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Vrijwilligers koken voor asielzoekers en statushouders 
t.g.v. sluiting AZC Crailo

 Vacatures 
vrijwilligerswerk 

•  Brandweervrijwilliger
  Heb je hart voor Laren en heb je altijd bij de 

brandweer gewild? Of bedenk je nu misschien: 
dat is wel iets voor mij? Brandweer Gooi en 
Vechtstreek is op zoek naar mannen én vrouwen 
die fysieke uitdagingen niet uit de weg gaan en 
zich willen inzetten voor de veiligheid van 
anderen. Meld je aan of doe de test op www.
kombijdebrandweer.nl. Interesse? Neem dan 
contact op met de Brandweer Gooi & Vechtstreek 
via 035 5315053 of mail naar hans.schotsman@
brandweergooivecht.nl.

•  Administratieve ondersteuning
  U print de vacatureposters en houdt het 

vacaturebord bij in het Brinkhuis en de 
Vrijwilligerscentrale. Daarnaast actualiseert 
wekelijks de vacaturemappen van de diverse 
locaties. U werkt samen met een andere 
vrijwilliger en de coördinator iedere 
dinsdagochtend vanuit het Raadhuis in Laren. 
Tel. 035-7504149 of mail naar vclaren@
versawelzijn.nl.

•  Vrijwilligster om samen koper te poetsen
  Voor een van onze bewoonsters in Amaris 

Theodotion zoeken wij iemand die het leuk vindt 
om samen met haar koper te poetsen. De 
werktijden: 1 uurtje per week, in overleg met u en 
de bewoonster. Interesse, Karin van Rumpt tel. 
035-6268856 of mail k.vanrumt@amaris.nl.

Op www.versavrijwilligerscentrale.nl vindt u veel 
informatie over vrijwilligerswerk. Kom langs op de 
Vrijwilligerscentrale als u wilt weten of maak een 
afspraak.

Versa Vrijwilligerscentrale Laren Blaricum
Openingstijden: dinsdag van 10.00 – 12.00 uur 
Raadhuis, Eemnesserweg 19
Tel. 035- 7504149 (dinsdag, woensdag en donderdag)
E-mail: vclarenblaricum@versawelzijn.nl

Ontvoering naar het buitenland
Deze zomervakantie blijken er maar liefst 34 kinde-
ren vanuit Nederland te zijn ontvoerd: van baby’s 
tot kinderen van zelfs 16 jaar oud. In de zomer van 
2015 waren dat er 25 en in 2014 ging het om 19 kinde-
ren. In verreweg de meeste gevallen was de moeder 
dit jaar de ontvoerende ouder en Spanje het land 
waar deze zomer de meeste kinderen naartoe ont-
voerd zijn, gevolgd door Rusland en Turkije. 
Ontvoering gebeurt niet alleen in de zomer; in 2015 
bijvoorbeeld zijn in totaal 237 kinderen ontvoerd 
vanuit en naar Nederland. Ook in de herfstvakantie 
zal het dus weer gebeuren. In veel landen - ook in 
Nederland - controleert de douane hierop aan de 
grens. Of je nu je eigen kind, een neefje of een  
vriendinnetje van je kind meeneemt op reis: zorg 
voor bewijs dat beide ouders, die het wettelijk gezag 
hebben, hebben toegestemd. Dat betekent een hele 
rits papieren om mee te nemen, maar dat kan op 
Schiphol veel tijd schelen. 
Als er sprake is van internationale kinderontvoering 
staat de achterblijvende ouder niet met lege handen. 
Stel dat de moeder zonder toestemming met haar 
dochter uit Nederland vertrekt om in Spanje te 
gaan wonen, dan kan de vader met behulp van het 
Haags Kinderontvoeringsverdrag contact op te  
nemen met de Nederlandse Centrale Autoriteit.  
Ieder van de 87 landen die zijn aangesloten bij dit 
Haags verdrag heeft een Centrale Autoriteit aange-
wezen die de contactpersoon is voor verzoeken om 
terugkeer van het kind. De lijnen zijn dus kort.  
Het adagium is: ‘eerst terug, dan praten’. Als de  
vader inderdaad snel handelt, zal de Spaanse rechter 
in de regel de moeder veroordelen om het kind naar 
Nederland terug te brengen. Als zij bij haar plan 
blijft en ook de vader voet bij stuk houdt, moet 
moeder aan de Nederlandse rechter om toestem-
ming vragen voor de verhuizing in een procedure 
bij de rechtbank.  k

Clasien
 
Clasien van de Pas-Rutgers van der 
Loeff woont al 30 jaar in Laren en is 
partner bij Van der Loeff familierecht 
advocaten in Amsterdam.

vandepas@vanderloeff.nl  |  www.vanderloeff.nl

Column Clasien_71X220_okt2016.indd   1 26-09-2016   13:01:14
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 Uw WONING ook op deze lijst?  035 - 538 48 10     

www.deGoudenMakelaar.nl     

De Gouden Makelaar  

VERKOCHT: TAFELBERGWEG 19 LAREN 

VERKOCHT: BINNENWEG 8  BLARICUM 

VERKOCHT: WAGENPAD 22  LAREN 

VERKOCHT: PAVILJOENSWEG 14 LAREN 

NVM MAKELAARS IN LAREN BLARICUM 

Marleen Verspoor ontwikkelde 
het Nalatenschapsdossier en 
werkt als (levens)executeur 
door heel Nederland.

tel. 035 5313432 | info@viaverspoor.nl

Veel mensen hebben hun kinderen ooit op de 
hoogte gebracht van hun administratie en 
melden me dan dat de kinderen weten ”waar 
alles ligt”. Maar als ik dan doorvraag over wat 
ze precies aan hun kinderen gezegd hebben, 
weten ze dat zelf vaak niet eens meer en de 
kinderen hebben als het zover is geen flauw 
idee wat er allemaal geregeld moet worden. Als 
je 1 keer globaal hoort hoe zaken geregeld zijn 
bij je ouders (en veel kinderen luisteren niet 
eens goed, omdat dit te maken heeft met een 
ouder die dan is overleden) volstaat dat echt 
niet. De meeste kinderen hebben meestal ook 
nooit met de afwikkeling van een nalatenschap 
te maken gehad en zij hebben daardoor geen 
idee wat er allemaal bij komt kijken. 
Ik wel, met bijna 15 jaar ervaring. En wat gaat 
het vaak mis, juist door het gebrek aan 
informatie die kinderen hebben!  Het mooiste 
zou zijn als alle ouders als zorggedachte voor 
hun kinderen een levensadministratie achter 
kunnen laten; een soort almanak voor de 
executeur.
Want die is hard nodig. Vaak doen mensen al 
een beroep op hun kinderen als mantelzorger 
en als die functie ophoudt als die ouder 
overlijdt, zijn kinderen vaak aan het einde van 
hun Latijn. Dus na de uitvaart gaat het vaak 
niet goed met die kinderen. Wat zou het dan 
heerlijk zijn als er een steuntje in de rug zou 
zijn zodat ze niet omkomen in de rijstebrijberg 
aan regelzaken.
Vanwege de oplevering van mijn nieuwe 
computerprogramma voor het Nalaten-
schapsdossier, krijgen lezers van dit blad tot 
het einde van dit jaar 20 % korting op hun 
eigen dossier. Zelf maken hoeft niet; dat doe ik 
dan voor u, uiteraard nadat wij eerst uitgebreid 
kennis hebben gemaakt.

Onwetende 
kinderen
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Gerard Calis, Riet en Piet Schaapherder

volgt

15Paul Goijarts, Henk van Garderen en 

Annemarie Bitter

Een gezellige buurtborrel 
bij BPV ‘Hut van Mie’

R E P O R T A G E

Foto‘s: Leo Janssen

Bertus Bouwman,Brechtje Daams en 

Ben Wichers maken kennis 

De kinderen van 
de Hut van MieRegina Bonert tapt de buurtborrel

Marjan , Gerda ,Lieke en Johan

Fok Bierlaagh legt uit

Ook Marjan Bos vermaakt zich 
uitstekend met de buurtjes

Véronique Smit, Menko König 

en Pernette van Otterloo 
De nieuw te benoemen 

voorzitter Ann Dobbelmann 
bedankt Bert en Beppie Calis 

Jan Morriën, de enige voorzitter in Nederland die de contributie met 50% verminderde, Horst Seidel, Tijmen Smit, Wijnand van Haselen en penningmeester  
Jim Bos

De nieuwe secretaris 

Jolanda Graafsma

Wethouder Tijmen Smit inventariseert als 
buurtgenoot de telefoonnummers voor de nieuwe buurtapp
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Feiten, cijfers en getallen
Soms duizelen de huisnummers, de telefoonnummers of 
de vraagprijzen. Als makelaar ben je gevoelsmatig bezig 
maar het zakelijk blijft zeker de boventoon voeren. In 
deze markt moet je alert zijn en veel blijven 
communiceren. We communiceren dagelijks met zoveel 
mensen; kopers, verkopers, banken, gemeente, collega 
makelaars en de telefoon gaat door en de e-mails stromen 
dagelijks binnen. Op dit moment staan er 166 woningen 
te koop in Laren, 27 appartementen en staan er 27 
woningen te huur. Het afgelopen jaar (de afgelopen 365 
dagen) zijn er 215 woningen in Laren verkocht, dus de 
getallen gaan goed. Het aantal transacties blijft 
toenemen en de prijzen doorstijgen, hierdoor groeit ook 
de tweedeling op de woningmarkt steeds meer.  Die 
kloof gaapt niet alleen tussen “stad” en “platteland” en 
tussen huur en koop, maar het afnemende aanbod aan te 
koop staande woningen zorgt ook voor een tweespalt 
tussen verkopers en kopers. Die eerste groep komt 
relatief makkelijk van zijn woning af, terwijl de 
woningmarkt voor steeds meer kopers – met name 
starters – moeilijk toegankelijk wordt, vooral in de 
oververhitte regio’s. In het afgelopen kwartaal wisselden 
in Nederland ruim 41.000 bestaande koopwoningen van 
eigenaar. Dat is 15% meer dan een jaar geleden. Op de 
totale bestaande koopwoningmarkt gaat het naar 
schatting om totaal 53.500 transacties. (De laatste vier 
kwartalen zijn er ruim 206.500 transacties geweest). Ook 
de gemiddelde woningprijs is in het 3de kwartaal 
toegenomen: met 1,3% t.o.v. een kwartaal eerder en 7,4% 
vergeleken met een jaar eerder. “De looptijd van 
verkochte woningen bedraagt nu 80 dagen, 17 dagen 
minder dan een jaar geleden. Het aantal woningen dat 
in Nederland te koop staat, neemt steeds sneller af. 
Halverwege het 3de kwartaal 2016 (de peildatum voor het 
aanbod) stonden er bij NVM-makelaars ruim 101.000 
woningen in aanbod. Dat is 24% minder dan een jaar 
geleden. Ook vergeleken met een kwartaal eerder is er 
sprake van een daling van het woningaanbod van meer 
dan 9%. In de totale bestaande koopwoningmarkt telt 
het woningaanbod nu 131.000 woningen. De verkopers 
spinnen garen bij het krimpende aanbod en kopers 
hebben steeds minder keuze.” Een potentiële koper kon 
in het 3de kwartaal 2016 gemiddeld kiezen uit ruim 7 
woningen. De verkoopkans van woningen, die te koop 
komen, neemt verder toe. 54% van de nieuw in aanbod 
gekomen bestaande koopwoningen is binnen 90 dagen 
verkocht. Dus als u op het punt staat u woning te willen 
verkopen dan is het zeker een goede tijd!

Column
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TheaTeragenda

Singer Laren BrinkhuiS TheaTer DickenS TheaTer roSa Spier huiS papageno huiS
Oude Drift 1 Brink 29 P.C. van den Brinkweg 11 Esseboom 2 Naarderstraat 77
035 539 39 39 035 751 39 91 035 887 23 76 035 538 67 97 035 538 80 91
receptie@singerlaren.nl info@hartvanlaren.nl dickens@ziggo.nl info@rosaspierhuis.nl email@stichtingpapageno.nl
www. singerlaren.nl www.hartvanlaren.nl www.dickenstheater.nl www.rosaspierhuis.nl www. stichtingpapageno.nl

Zondag 16 oktober
Papageno Koffieconcert*
11.30 uur – Papageno Huis € 5,00
Octavie Dostaler (cello) en Artem Belugorov (piano)

Zondag 23 oktober
Papageno Koffieconcert*
11.30 uur – Papageno Huis € 5,00
Rik Kuppen (piano), Haejin Park (viool) en Michiel Wittink 
(altviool) met muziek van Bach, Schubert, Mozart en 
Halvorden.

Vrijdag 28 oktober
Dolf Jansen, Veilig, Oudejaars 2016 
(Tryout), cabaret 
20.15 uur - Singer Theater
Dolf Jansen met zijn ‘Oudejaars 2016’.

Zaterdag 29 oktober
Thijs Borsten & Tania Kross, muziek
20.15 uur – Singer Theater
Tania Kross is een autoriteit op het gebied 
van klassieke muziek, terwijl Thijs zijn 
sporen als producer en pianist heeft 
verdiend in authentieke volksmuziek. 

Zondag 30 oktober
Papageno Koffieconcert*
11.30 uur – Papageno Huis € 5,00
Vitaly Vatulya (saxofoon) en Maria Nemtsova (piano) met 
muziek van Bruch, Beethoven, Yoshimatsu en Piazzola.

Dinsdag 1 november
Esther Scheldwacht, 
Helga Maria Baumgarten, toneel
20.15 uur – Singer Theater
Helga is verzorgster in een psychiatrische 
kliniek. Zij heeft een verleden, waar ze met 
niemand over praat. Een absurdistische 
confrontatie tussen de actrice en haar 
personage.

Vrijdag 4 november
Madelijne Kool & Harold Hamersma, 
Van wijn ga je zingen, cabaret 20.15 
uur – Singer Theater
Op deze avond zal “de woonkamer” nog 
één keer door Madelijne Kool en Harold 
Hamersma in zijn kracht worden gezet met muziek, wijn 
en humor. 

Zaterdag 5 november
Matroesjka, Eeuwig vlees, cabaret
20.15 uur – Singer Theater
Met rauwe humor, schrijnende sketches 
en sappige technobeats draait 
Matroesjka alles en iedereen door de 
gehaktmolen. 

Zondag 6 november 
Papageno Koffieconcert*
11.30 uur – Papageno Huis € 5,00
Matilde Loureiro (viool), Emma Roijackers (viool), Martin 
Moriarty (altviool) en Amke Te Wies (cello). 

Zondag 6 november
Muzikaal uur: Frisse nostalgie 
Haye van der Heyden en Erik Brey
15.30 uur – Rosa Spier Huis
Van de mooiste en leukste 
amusementsliedjes tot een korte blik in 
de bundel van onze beroemdste 
gedichten, afgewisseld met korte sketches. 

Zondag 13 november
Papageno Koffieconcert*
11.30 uur – Papageno Huis €  5,00
Sherezade Jurado (fluit) en Julián Cárdenas (harp)

Zondag 13 november
Papageno Unplugged*: Liya 
Grigoryan Trio 16.00 uur – 
Papageno Huis € 5,00
Papageno presenteert een serie jazz-
optredens Liya Grigoryan (piano), Matt 
Adomeit (double bass) en  Joan Terol (drums)

Zondag 20 november
Papageno Koffieconcert*
11.30 uur – Papageno Huis
Pierre Delignies (piano) 

Zondag 27 november
Op Jacht en Première Dokter 
Marigold (solotoneel) 
14.00 uur - Dickenstheater
€ 15,00 (inclusief koffie/thee in de pauze)
Na Op Jacht uit The Pickwick Papers, door Charles Dickens-
vertolker Aad Kok, wordt via de toverlantaarn Een reis door 
Amerika gemaakt. Dan volgt de première van Dokter Marigold. 
Nooit eerder stond Marigold in Nederland op het toneel!

* Kaarten voor de Papageno Koffieconcerten en Papageno Unplugged zijn te bestellen via tzaaltje@stichtingpapageno.nl.
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Van 16 oktober t/m 11 decem-
ber is in het Rosa Spierhuis 
twee- en driedimensionaal 
werk te zien van Harald 
Vlugt. Zondag 16 oktober om 
15.30 uur wordt de verkoop-
tentoonstelling feestelijk geopend. De expositie is dage-
lijks van 10.00 tot 16.00 uur toegankelijk.

Hoe was het om in de 
Tweede Wereldoorlog in 
Laren te leven? Wat 
gebeurde er, hoe zag het 
dagelijks leven eruit, wie 
waren de kleine en grote 

helden uit het verzet en hoe gedroegen de Duitse solda-
ten zich ten opzichte van de bevolking? Maandag 17 
oktober in de bibliotheek in Laren vertellen Burgemees-
ter Elbert Roest en Teun Koetsier erover met ondersteu-
ning van authentiek beeldmateriaal. Aanvang 19.30 uur. 
Einde: 22.00 uur. Toegang: € 3,00 (incl. consumptie). 

Twee- en driedimensionaal werk

Geschiedenis van Laren in WO-II

Fred van Sprang
EDELSMID

Zevenenderdrift 7 1251RA Laren Tel:035-5314167

Een eigen apparte-
ment, om fijn op uzelf 
te kunnen zijn. Dat is 
Zorgeloos wonen van 
Vivium. Geen traditio-
neel verzorgingshuis, 
maar een comfortabel 

thuis, met de service en zorg die u wilt of nodig heeft. En 
verandert uw situatie in de toekomst? Dan verandert de 
zorg mee. Zodat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blij-
ven wonen. Benieuwd naar de mogelijkheden? Op zater-
dag 15 oktober staan de deuren open van de Zorgeloos 
wonen-locaties Johanneshove aan de Eemnesserweg 42 
in Laren Tijdens deze open dag van 11.00 tot 14.00 uur 
krijgt u uitleg over het Zorgeloos wonen bij Vivium. 
Meer info: www.vivium.nl/opendag. 

In Museum Hof land wordt gewoonlijk op de derde zon-
dag van de maand een lezing gegeven op het gebied van 
de geologie of een aanverwant onderwerp. Op zondag 16 
oktober gaat de lezing over een onderwerp dat goed past 
bij de huidige wisseltentoonstelling over energie. De 
spreker op deze zondag is Dr.Ir. Imme de Bruijn, en de 
titel van zijn lezing: ‘De mogelijke rol van kernenergie in 
de energietransitie’. Imme de Bruijn studeerde techni-
sche natuurkunde in Delft en was onder meer werkzaam 
als universitair docent aan de Universiteit Twente. Sinds 
zijn pensionering heeft hij zich onder andere verdiept in 
vraagstukken van energievoorziening en kernreactoren.
De lezing begint om 14.00 uur, duurt ongeveer een uur 
en wordt gegeven in het souterrain van het museum. 
Het aantal plaatsen is beperkt tot ongeveer 40 en soms is 
de belangstelling voor een lezing zo groot dat bezoekers 
helaas teleurgesteld moeten worden. Reserveren is niet 
mogelijk. Locatie: Hilversumseweg 51 in Laren

In het Rosa Spierhuis 
zijn van 16 oktober t/m 
11 december foto’s te 
bewonderen van Kadir 
van Lohuizen. De ver-
k o opt e nt o on st el l i n g 

wordt 16 oktober om 15.30 uur feestelijk geopend en is 
dagelijks toegankelijk van 10.00 tot 16.00 uur.

Open dag Zorgeloos wonen 

Kernenergie in de energietransitie

Tentoonstelling Kadir van Lohuizen

Activiteiten
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Maar hoe zit dat bij oudere mensen; welke invloed heeft 
alcohol op het verouderende brein? Een mediterraan 
dieet met een of twee wijntjes wordt door bijna iedereen 
als gezond beschouwd. Maar is dat ook echt zo? Wat 
helpt ons brein en wat berokkent schade? Op deze derde 
donderdag van oktober hopen we op dit soort vragen en 
alle vragen die u over dit onderwerp heeft, antwoord te 
krijgen van sociaalpsychiatrisch verpleegkundige 
Marloes Martens. Inloop vanaf 19.00 uur; om 19.30 uur 
start het programma. Toegang en koffie gratis.

Drs. Joop van Vel-
zen en ds. Jan Rin-
zema geven don-
derdag 20 oktober 
in het Brinkhuis 
een avond in het 

kader van ‘Barmhartigheid in Muziek en Tekst’. Eeu-
wenlang heeft in de muziek het ‘Erbarme Dich’ geklon-
ken. Maar hoe klinkt ‘barmhartigheid’ in de muziek 
door de tijden heen? Drs. Joop van Velzen, muziekhisto-
ricus, licht de verklanking van Barmhartigheid in de 
muziek toe. Er is muziek te horen vanaf de 3e eeuw, 
muziek uit de Byzantijns-orthodoxe traditie, Gregori-
aans, de Middeleeuwen, Barok en Romantiek, tot en met 
de 21e eeuw.  Jan Rinzema, theoloog, verhaalt over Barm-
hartigheid in de theologie en in het verhaal van de Verlo-
ren Zoon. Een serie van muziekfragmenten zal begrip-
pen als barmhartigheid, mededogen, troost en 
ontferming muzikaal ‘illustreren’. Kortom, een avond 
vol van ‘Barmhartigheid’ vanuit muzikaal perspectief! 
Aanvang: 20.00 uur, toegang vrij. Inzameling bij de uit-
gang. Zie ook www.belbarmhartigheid.nl.

“1001 Italianen, Vijf eeuwen immi-
gratie in de Nederlanden” is de 
titel van het boek van Daniela Tas-
ca. Maandag 24 oktober vertelt zij 
hierover in de Larense bibliotheek.
Al eeuwen komen Italianen als 
bankiers, kunstenaars, instru-
mentenmakers, sierstucwerkers, 
schoorsteenvegers, terrazzower-
kers, ijsmakers en pizzabakkers naar Nederland. Na de 
tweede Wereldoorlog kwamen de charmante Italiaanse 
mannen vooral hierheen om in de industrie te werken. 
Ze leefden en trouwden hier en lieten hun voornemens 
om terug te keren naar het moederland varen. Daniela 
Tasca dook in de literatuur, zocht in private en openbare 
archieven en sprak met Italiaanse Nederlanders. Ze 

Barmhartigheid in Muziek en Tekst

Schrijversontmoeting met Daniela Tasca

SeniorWeb Laren-Blaricum is al 
meer dan 18 jaar in Laren actief om 
senioren te helpen digitaal zelfred-
zaam te zijn. Binnenkort starten er 

weer verschillende workshops. Heeft u een Windows PC 
en wilt u de mogelijkheden van zoeken op internet ten 
volle benutten, uw bestanden ordenen in mappen, meer 
weten over het gebruik van email en begrijpen wat er 
nodig is voor beveiliging en reserve kopieën? Op maan-
dag 17 oktober begint de workshop van 5 dagdelen, waar-
in we u wegwijs maken.
Nu Google heeft besloten Picasa niet langer te onder-
steunen is het tijd om (gratis beschikbare) alternatieven 
te zoeken. Vanaf dinsdag 18 oktober maken wij u in de 
workshop Fotobewerking met Windows 10 met deze 
alternatieven vertrouwd. De mogelijkheden van fotobe-
werking en beheer op de iPad komen uitgebreid aan de 
orde in de workshop (6 dagdelen) die op donderdag 27 
oktober begint. Op donderdag 3 november start de work-
shop Internet Bankieren (2 dagdelen). Daarin leggen wij 
uit hoe Internet bankieren werkt, hoe het zit met de vei-
ligheid en de gebruiksmogelijkheden. De workshop is 
algemeen opgezet, op verzoek gaan wij in op bank speci-
f ieke zaken. Aanmelden per e-mail naar info@seniorwe-
blarennh.nl of telefonisch op 06-46175271, of bij de PC-
Helpdesk, Brinkhuis, Laren. 

Donderdag 20 oktober om 14.30 uur 
komt specialist ouderengeneeskun-
de Aaf ke de Groot in het Parkinson 
Café vertellen. Zij is geriater, een 
gespecialiseerd arts die ouderen 
behandelt met aandoeningen waar-
onder de ziekte van Parkinson. Na 
af loop is er mogelijkheid elkaar te 
spreken onder het genot van een drankje. De toegang is 
gratis. Adres: Amaris Theodotion, Werkdroger 1 te Laren 
(Ridderzaal). Om 14.00 uur gaat de zaal open en kunt u 
de informatietafel van de Parkinson Vereniging bezoe-
ken. Koffie en thee staan voor u klaar. Meer informatie: 
www.parkinsoncafelaren.nl.

Alzheimer Café Laren organiseert 20 
oktober in het Brinkhuis een avond 
over ouder worden en alcoholge-
bruik. We weten uit alle berichtge-
ving hoe groot de invloed van alcohol 
is op het nog niet volledig gevormde 
brein van onze opgroeiende jeugd. 

Diverse workshops SeniorWeb 

Parkinson Café

Ouder worden en alcoholgebruik
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schetst het beeld van een diverse gemeenschap.  Haar 
boek “1001 Italianen” is zowel in het Italiaans als Neder-
lands verschenen. De lezing duurt van 20.00 tot 22.00 uur 
en is in het Nederlands. Kaarten: € 7,00 Vrienden van de 
bibliotheek / € 8,50 leden / € 10,00 niet-leden via www.
bibliotheekhlb.nl.

Tamarah Benima (1950) is rab-
bijn en journalist. Zij komt op 
woensdagavond 26 oktober in 
het kader van het Winterpro-
gramma van de Protestantse 
Gemeente Laren Eemnes 
(PGLE) naar Laren. Het thema 
is dit jaar ‘Verbinden’ en 
Tamarah zal praten over dat 
wat de Joden verbindt. Hoe 
komt die binding tot stand? 

Wat ligt daar aan ten grondslag? Hoe verhoudt zich die 
binding met de binding aan de leefomgeving (land, 
staat, volk, cultuur, taal)? Ideeën blijken minder belang-
rijk dan attitudes, voedsel belangrijker dan dogma’s, 
muziek belangrijker dan scherpslijperij. Tamarah Beni-
ma publiceerde in 2015 haar derde boek “Joodser dan dit 
krijgt u het niet. De levenskunst van de Joodse Bescha-
ving.” De lezing vindt plaats van 19.30 tot 21.30 uur in de 
Johanneskerk aan de Naarderstraat. Bij binnenkomst is 
er koff ie of thee en bij de afsluiting een glas wijn. De toe-
gang is gratis, maar een bijdrage wordt zeer op prijs 
gesteld.

Tania Kross is een autoriteit op het gebied van klassieke 
muziek, terwijl Thijs Borsten zijn sporen als producer en 
pianist heeft verdiend in authentieke volksmuziek, zoals 
de Portugese fado, de Kaapverdische morna, de Spaanse 
f lamenco en Afrikaanse muziek. Zaterdag 29 oktober 
speelt het duo vanaf 20.15 uur in Singer Laren. Het 
belooft een verrassend concert vol passie en muzikaliteit 
te worden. Zie voor meer informatie en het bestellen van 
kaarten: www.singerlaren.nl.

Henk van Os, hoogle-
raar Kunst- en cultuur-
geschiedenis en Van 
1989 tot 1996 algemeen 
directeur van het 
Rijksmuseum, gaf vele 

jaren zeer goed bezochte openbare collegeseries aan de 
Universiteit van Amsterdam. Dit jaar was dat voor het 

Wat verbindt de Joden?

Thijs Borsten & Tania Kross

Het oudste kunstwerk van Nederland

laatst. Speciaal voor Singer Laren verzorgt Van Os belan-
geloos nog één serie van vijf lezingen, om een bijdrage te 
leveren aan de nieuwbouw van het Singer Theater. Op 31 
oktober om 20.15 uur staat “Het oudste kunstwerk van 
Nederland” op het programma. Entree: € 30 en € 27,50 
voor supporters van Singer Laren. Kaarten kunnen 
online via www.singerlaren.nl besteld worden, telefo-
nisch via 035 - 539 39 33 of per mail via theaterkassa@
singerlaren.nl.

Gewrichtspijn, artrose, f ibromyalgie, reumatoïde artri-
tis, osteoporose, ziekte van Lyme, multiple sclerose. Veel 
mensen krijgen op een  bepaalde leeftijd last van hun 
gewrichten, soms door een auto-immuun proces, slechte 
doorbloeding  van de gewrichten of soms door een PDS 
(Prikkelbare Darm syndroom) of poreuze darmen. Welke 
factoren dragen bij aan het ontstaan van deze ziektes? 
Wist u dat ze goed voorkomen of verholpen kunnen wor-
den met de juiste voeding, rustig bewegen en een 
homeopathische behandeling? Nathalie Parmentier, 
klassiek homeopaat, vertelt er alles over tijdens de lezing 
op donderdag 3 november van 10:00 – 11:30 uur. Kosten:  
€ 15,-. Graag vooraf aanmelden via 06-44958 698. Meer 
info: www.homeopathie-laren.nl.

Doet uw stofzuiger het niet meer? Zit er een gat in uw 
broekzak? Neem uw kapotte spullen mee naar het Repair 
Café dat zaterdag 5 november wordt gehouden in Zorg-
centrum Johanneshove. Een enthousiast team repara-
teurs staat vanaf 10.00 uur klaar om uw defecte eigen-
dommen waar mogelijk een tweede leven te geven. De 
reparaties worden gratis uitgevoerd, wel wordt een vrij-
willige donatie op prijs gesteld. Te vervangen onderdelen 
dient u zelf mee te nemen. De sessie eindigt om 13.00 
uur. Na 12.30 uur geen aanname meer. Meer informatie: 
www.repaircafelaren.nl.

In 1969 leerden Haye van der Heyden en Erik Brey elkaar 
kennen in de brugklas van de middelbare school, om 
twaalf jaar later samen de groep Purper op te richten. 
Inmiddels staan ze al enige jaren met zijn tweeën op het 
toneel, nu met een prachtig en lichtvoetig muzikaal uur 
vol Nederlands populair cultuurgoed, opgebouwd uit 
hoogtepunten uit hun eerdere theaterprogramma’s. Van 
de mooiste en leukste amusementsliedjes van de twin-
tigste eeuw – ruim veertig komen er in sneltreinvaart 
langs – tot een korte blik in de bundel van onze beroemd-
ste gedichten, afgewisseld met korte sketches over de 
vrouw en het huwelijk. Bestaat er zoiets als frisse, hippe, 

Lezing over homeopathie

Weggooien? Mooi niet!

Muzikaal uur: Frisse nostalgie 
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dynamische nostalgie? Haye en Erik brengen het, zon-
dag 6 november om 15.30 uur in het Rosa Spier Huis. Kijk 
op www.rosaspierhuis.nl voor meer informatie.

Waarom hebben veel landen last 
van aardbevingen en ons land 
niet? Hoe werkt een vulkaan? Het 
antwoord op deze vragen krijgt u 
als u 7 november de lezing bij-
woont van Cees Bierman, gepensi-
oneerd geoloog aan de Vrije Uni-
versiteit in Amsterdam. Hij gaat 

dan uitgebreid in op de zogenaamde platentektoniek en 
het hieruit voortkomende risico van aardbevingen in 
bepaalde gebieden. Deze lezing vindt plaats in de reeks cul-
turele middagen voor 55-plussers, die Versa Welzijn organi-
seert in het Brinkhuis. De lezing begint om 14.00 uur. De 
toegangsprijs bedraagt € 5,- (incl. koffie of thee in de pau-
ze). Wilt u zeker zijn van een plaats, reserveer dan via e-mail 
abijleveld@versawelzijn.nl of telefonisch via 035 750 41 86).

Gooische VrouwenZaken organiseert 
donderdagavond 10 november in het 
Brinkhuis de bijeenkomst ‘Onderne-
merschap in de zorg, arbeidsmarkt en 
Sociale Zaken’. Politica Anoushka 
Schut-Welkzijn vertelt deze avond 
over haar ervaringen. De bijeenkomst start om 20.00 uur, 
inloop vanaf 19.30 uur met koffie en iets lekkers. Kosten 
voor de bijeenkomst, incl. koffie met iets lekkers, een 
gezellig aangeklede borrel en eventueel een pitch, bedra-
gen € 22,75 p.p. Graag contant betalen op de avond zelf. 
Reserveren voor de bijeenkomst via: gooischevrouwenza-
ken@gmail.com. Kijk ook op Facebook of www.gooische-
vrouwenzaken.nl  voor meer informatie. 

Na de zomerstop gaat de 
Stichting Wandelvierdaag-
se Het Gooi weer op pad 
met de maandelijkse 
groepswandelingen. Afge-
trapt wordt op zondag 13 

november met een 16 kilometer lange tocht over de Wes-
terheide naar Bussum, waar bij Sportcentrum Zanderij 
een rustpauze wordt genomen. De terugweg gaat via de 
Franse Kampheide, het Spanderswoud en de Zuiderheide. 
Start en finish zijn bij SV Laren aan het Schuilkerkpad in 
Laren, waar de koffie om 9 uur klaar staat. Een halfuurtje 

Aardbevingen en vulkanen

Ondernemerschap in de zorg, arbeidsmarkt 
en Sociale Zaken

Start wandelclub met heidetocht

later gaat het gezelschap op pad. Aan de deelnemers 
wordt een bijdrage gevraagd voor de koffie en het goede 
doel: de Stichting Vier het Leven. Aanmelden via www.
wandelvierdaagsehetgooi.nl. Honden mogen niet mee.

Het Rode Kruis Gooi en 
Vechtstreek organiseert 
binnenkort de workshops 
Reanimatie & AED en 
EHBO aan baby’s en kinde-
ren. Op 12 november (dag) is er de cursus EHBO aan 
baby’s en kinderen (8u) in Hilversum, 15 oktober (och-
tend) vindt de Reanimatie en AED-cursus (4u) plaats in 
Bussum en op 5 november (ochtend) de cursus Reanima-
tie en AED (4 u) in Hilversum. Aanmelden via: http://
shop.rodekruis.nl/ehbo-cursussen.

Hoe voorkomen wij dat het 
geloof gekaapt en overscha-
duwd wordt door ontsporin-
gen? Kamerlid Ahmed Mar-
couch gaat op 15 november 
van 19.30 tot 21.30 uur in de 
Johanneskerk op zoek naar een antwoord. Deze avond 
wordt georganiseerd door de Protestantse Gemeente 
Laren Eemnes (PGLE). Ook gemeenten in Nederland wor-
stelen met gezinnen die als jihadstrijders voor IS naar 
Syrië willen vertrekken. Alle monotheïstische godsdien-
sten hebben te maken met ontsporingen die zich beroe-
pen op religie. Naast de islam hebben ook het christen-
dom en het jodendom hiermee te kampen. Bij 
binnenkomst is er koff ie of thee en bij de afsluiting een 
glas wijn. De toegang is gratis maar een bijdrage wordt 
zeer op prijs gesteld.

Voor het eerst zal ‘Het Grote Sin-
terklaasfeest’ plaatsvinden op 26 
november om 14.00 uur in de Klaas 
Bouthal in Laren. Niet alleen de 
Sint en zijn Pieten komen naar dit 
feest, de Sint neemt ook bekende 
kinderhelden mee! Het feest wordt 

compleet met optredens van Bobo en Tjerk en de popu-
laire Brandweerman Sam, beide bekend van Telekids. 
Daarnaast zijn Stronkeltje, Fonkeltje en Robin van Speel-
park Oud Valkeveen in de show te zien en brengen ook 
Frank en Jan, bekend van de snoepgroenten en -fruit van 
Lidl, een bezoek aan het feest. Al jaren zijn Bram van Gel-

Rode Kruis-workshops Reanimatie en EHBO

Een gelovig antwoord op religieuze 
ontsporingen?

Het Grote Sinterklaasfeest
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Agenda
14 oktober  Brinkhuis: 50+ leest voor, het wekelijkse 

voorleesfeest in Laren, 11.00 – 11.30 uur
14 oktober Theater aan de Brink: ‘Gif ’, 20.15 uur
15 oktober Open dag Zorgeloos Wonen (Vivium)
16 oktober t/m 
11 december  Rosa Spier Huis: fototentoonstelling Kadir 

van Lohuizen, dagelijks van 10.00 – 16.00 uur
16 oktober t/m 
11 december  Rosa Spier Huis: tentoonstelling twee- en 

driedimensionaal werk Harald Vlugt, 
dagelijks van 10.00 – 16.00 uur

16 oktober  Singer: Open Atelier voor kinderen en hun 
(groot)ouders, 14.00 – 17.00 uur

16 oktober  Museum Hof land: Lezing “Kernenergie in 
de energietransitie”, 14.00 uur

17 oktober Brinkhuis: Pilates, vanaf 9.00 uur
17 oktober  Brinkhuis: Narcotics Anonymous, 18.30 

-19.00 uur
17 oktober  Brinkhuis: Lezing “Geschiedenis van 

Laren in WO-II”, 19.30 – 22.00 uur
17 oktober Brinkhuis: Rechtswinkel, 19.30 – 20.30 uur
18 oktober  Film aan de Brink: “A Bigger Splash”, 14.30 

uur
18 oktober  Muziekcentrum Schering & Inslag: 

Voedselbank Gooi, 13.30 – 14.30 uur
19 oktober Raadhuis: Moeder & Kind Yoga, 9.00 uur
19 oktober  Singer: Open Atelier voor kinderen en hun 

(groot)ouders, 14.00 – 17.00 uur
19 oktober Film aan de Brink: Dagschotel, 18.00 uur
19 oktober Film aan de Brink: “Brooklyn”, 19.30 uur
20 oktober  Muziekcentrum Schering & Inslag: 

Taalcafé, 10.30 – 12.00 uur
20 oktober  Amaris Theodotion: Parkinson Café, 14.00 

uur
20 oktober  Brinkhuis: Alzheimer Café - Ouder 

worden en alcoholgebruik, 19.30 uur
20 oktober  Papageno Huis: Sportinstuif, 19.00 – 20.00 uur
20 oktober  Brinkhuis: Barmhartigheid in Muziek en 

Tekst, 20.00 uur
21 oktober  Brinkhuis: 50+ leest voor, het wekelijkse 

voorleesfeest in Laren, 11.00 – 11.30 uur
21 oktober  Brinkhuis: Concert H3 en de Hilster, 20.15 

uur
23 oktober  Singer: Kunstenaar te gast, 10.50 – 13.00 

uur en 14.00 – 16.00 uur
24 oktober Brinkhuis: Pilates, vanaf 9.00 uur
24 oktober Brinkhuis: Scharrelconcertje, 17.00 uur
24 oktober  Brinkhuis: Narcotics Anonymous,  

18.30 -19.00 uur
24 oktober  Bibliotheek: Schrijversontmoeting met 

Daniela Tasca, 20.00 – 22.00 uur
24 oktober Brinkhuis: Rechtswinkel, 19.30 – 20.30 uur
25 oktober  Muziekcentrum Schering & Inslag: 

Voedselbank Gooi, 13.30 – 14.30 uur

● Elektrotechnische- en verlichtingsinstallaties
● Data-netwerken en cai-installaties
● Brandmeld-, beveiligingsinstallaties en verlichting
● Domotica voor huis- en gebouwautomatisering
● Zonnepanelen

der en Timo Kroeze met FIX Entertainment actief rondom 
de aanwezigheid van Sinterklaas in ons land. FIX Enter-
tainment zal de ruime sporthal ombouwen tot een groot 
theater. Timo zal de presentatie op zich nemen en de Sint 
en zijn pieten hartelijk ontvangen.  Voorafgaand aan de 
show is er de gelegenheid voor de kinderen om het paard 
van Sinterklaas te ontmoeten, wordt er gratis limonade 
geschonken en kan er gedanst worden op de beat van DJ 
Piet. Na de show is er een Meet & Greet en kunnen de kin-
deren met al hun favoriete helden op de foto. Ook krijgt 
ieder kind een Goodiebag mee naar huis, als cadeau van 
Sinterklaas. Kaarten kunnen besteld worden via www.sin-
terklaasfeestlaren.nl. Volwassenen betalen € 10,00 (vanaf 
13 jaar), kinderen t/m 12 jaar  € 12,50.

Woensdagavond 14 december 
onderbreekt Ton Koopman, dé 
Bach-autoriteit bij uitstek, zijn  
Kersttournee door Duitsland, 
Zwitserland en Italië voor een 
uniek weihnachtsconcert in de 
Sint Jansbasiliek. Deze bijzonde-

re uitvoering van het Weihnachtsoratorium van Johann 
Sebastian Bach door het Amsterdam Baroque Orchestra 
& Choir met medewerking van top-solisten als Maarten 
Engeltjes, Martha Bosch, Tilman Lichdi en Klaus Mer-
tens start om 20.00 uur. Wees er snel bij om u te verzeke-
ren van de beste plaatsen voor dit exclusieve concert!  De 
toegangskaarten kosten € 59,50 (eerste rang) en € 49,50 
(tweede rang), inclusief 2,50 euro administratiekosten. 
Bestellen via http://www.larenklassiek.ntk.nl  en de 
Nationale Theaterkassa   0900-9203 (0,45 cent p/m). 

Uniek Weihnachtsoratorium 



Mist u activiteiten in de agenda? 
Mail ze naar redactie@larensjournaal.nl.
De komende nummers verschijnen:

Nummer Materiaal Verschijningsdata
 in huis
nr. 225 9 nov. vrij. 18-11 en za. 19-11
nr. 226  30 nov. vrij. 09-12 en za. 10-12
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25 oktober Film aan de Brink: “Brooklyn”, 14.30 uur
26 oktober Raadhuis: Moeder & Kind Yoga, 9.00 uur
26 oktober Film aan de Brink: Dagschotel, 18.00 uur
26 oktober Film aan de Brink: “Trumbo”, 19.30 uur
26 oktober  Johanneskerk: Lezing “Wat verbindt de 

Joden?” 19.30 – 21.30 uur
27 oktober  Muziekcentrum Schering & Inslag: 

Taalcafé, 10.30 – 12.00 uur
27 oktober  Papageno Huis: Sportinstuif, 19.00 – 20.00 uur
28 oktober  Brinkhuis: 50+ leest voor, het wekelijkse 

voorleesfeest in Laren, 11.00 – 11.30 uur
28 oktober  Brinkhuis: Uylenspyghel Classics – Sofja 

Gulbadamova, 20.15 uur
30 oktober  Papageno Huis: Papageno Kunstclub, 14.00 

– 17.00 uur
31 oktober Brinkhuis: Pilates, vanaf 9.00 uur
31 oktober  Brinkhuis: Narcotics Anonymous, 18.30 

-19.00 uur
31 oktober Brinkhuis: Rechtswinkel, 19.30 – 20.30 uur
31 oktober  Singer: Lezing Henk van Os “Het oudste 

kunstwerk van Nederland”, 20.15 uur
1 november  Muziekcentrum Schering & Inslag: 

Voedselbank Gooi, 13.30 – 14.30 uur
1 november Film aan de Brink: “Trumbo”, 14.30 uur
2 november Raadhuis: Moeder & Kind Yoga, 9.00 uur
2 november Film aan de Brink: Dagschotel, 18.00 uur
2 november Film aan de Brink: “Kollektivet”, 19.30 uur
3 november  Homeopathie Laren: Lezing over 

homeopathie, 10.00 – 11.30 uur
3 november  Muziekcentrum Schering & Inslag: 

Brei- en Haakcafé, 10.00 – 12.00 uur
3 november  Muziekcentrum Schering & Inslag: 

Taalcafé, 10.30 – 12.00 uur
3 november  Papageno Huis: Sportinstuif, 19.00 – 20.00 uur
4 november  Brinkhuis: 50+ leest voor, het wekelijkse 

voorleesfeest in Laren, 11.00 – 11.30 uur
5 november  Johanneshove: Repair Café, 10.00 – 13.00 uur
5 + 6 november  Singer: Gratis rondleidingen, 13.30 en 15.00 

uur
7 november Brinkhuis: Pilates, vanaf 9.00 uur
7 november  Brinkhuis: Lezing “Aardbevingen en 

vulkanen”, 14.00 uur
7 november  Brinkhuis: Narcotics Anonymous, 18.30 

-19.00 uur
7 november Brinkhuis: Rechtswinkel, 19.30 – 20.30 uur
8 november  Muziekcentrum Schering & Inslag: 

Voedselbank Gooi, 13.30 – 14.30 uur
8 november Film aan de Brink: “Kollektivet”, 14.30 uur
9 november Raadhuis: Moeder & Kind Yoga, 9.00 uur
9 november Film aan de Brink: Dagschotel, 18.00 uur
9 november  Film aan de Brink: “Maggie’s Plan”, 19.30 uur
10 november  Muziekcentrum Schering & Inslag: 

Taalcafé, 10.30 – 12.00 uur
10 november  Papageno Huis: Sportinstuif, 19.00 – 20.00 uur

10 november  Brinkhuis: Soirée Culturelle – La tour 
Eiffel, 20.00 uur

10 november  Brinkhuis: Gooische VrouwenZaken, 
bijeenkomst “Ondernemerschap in de 
zorg, arbeidsmarkt en Sociale Zaken”, 
20.00 uur

11 november  Brinkhuis: 50+ leest voor, het wekelijkse 
voorleesfeest in Laren, 11.00 – 11.30 uur

11 november  Brinkhuis: Concert Gaston Bannier,  
20.15 uur

13 november  Groepswandeling Wandelvierdaagse Het 
Gooi (16 km), vanaf 9.00 uur (vertrek vanaf 
SV Laren)

13 november  Papageno Huis: Papageno Kunstclub, 14.00 
– 17.00 uur

14 november Brinkhuis: Pilates, vanaf 9.00 uur
14 november  Brinkhuis: Narcotics Anonymous, 18.30 

-19.00 uur
14 november Brinkhuis: Rechtswinkel, 19.30 – 20.30 uur
15 november  Muziekcentrum Schering & Inslag: 

Voedselbank Gooi, 13.30 – 14.30 uur
15 november  Film aan de Brink: “Maggie’s Plan”, 14.30 

uur
15 november  Johanneskerk: Ahmed Marcouch: “Een 

gelovig antwoord op religieuze 
ontsporingen?”, 19.30 – 21.30 uur

16 november Raadhuis: Moeder & Kind Yoga, 9.00 uur
16 november Film aan de Brink: Dagschotel, 18.00 uur
16 november  Film aan de Brink: “Eye in the Sky”,  

19.30 uur
17 november  Muziekcentrum Schering & Inslag: 

Taalcafé, 10.30 – 12.00 uur
17 november  Papageno Huis: Sportinstuif, 19.00 – 20.00 

uur
18 november  Brinkhuis: 50+ leest voor, het wekelijkse 

voorleesfeest in Laren, 11.00 – 11.30 uur
26 november  Klaas Bouthal: Het Grote Sinterklaasfeest, 

14.00 uur
7 december t/m
8 januari  Singer: Verkooptentoonstelling Bob ten 

Hoope
 
Deze agenda wordt samengesteld door het Larens 
Journaal. Eventuele wijzigingen en (typ)fouten 
voorbehouden. 
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Het Larens Journaal kan ook worden gedownload via: 
www.uitgeverijvanwijland.nl

Redactie
redactie@larensjournaal.nl
telefoon: 06-15964861

Advertenties 
advertentie@larensjournaal.nl

Het Larens Journaal is een uitgave
van Uitgeverij van Wijland B.V., te
Laren, in opdracht van de Gemeente
Laren. De uitgave verschijnt 
maandelijks. Kopij voor het volgende
nummer moet binnen zijn op  
woensdag 9 november 2016

Geen Larens Journaal ontvangen? 
Geef het ons door! U krijgt het 
Larens Journaal spoedig nabezorgd. 

Raadhuis
Eemnesserweg 19, Laren
Postbus 71, 3755 ZH Eemnes
Telefoon: 14 035
E-mail: info@laren.nl
Website: www.laren.nl

BEL Combinatie
Zuidersingel 5, Eemnes
Telefoon: 14 035
E-mail: info@belcombinatie.nl
Website: www.belcombinatie.nl
Ma. t/m do. van 08.30 - 17.00 uur en
vr. van 08.30 – 13.00 uur

Sociale wijkteams
Website: maatschappelijkezakenhbel.nl
E-mail: sociaalwijkteam@laren.nl

Gemeentewerf
Zuidersingel 2, Eemnes
Ma. t/m vr. van 08.00 – 16.00 uur
Telefoon: 14 035

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.laren.nl of 
per telefoon: 14 035

Sociale wijkteams
Website: maatschappelijkezakenhbel.nl
E-mail: sociaalwijkteam@laren.nl

Politiepost Laren
Groene Gerritsweg 2b
Ma. t/m do. 09.00 - 12.30 uur
Telefoon: 0900 -8844 (24 uur per dag)
In noodgevallen: 112

Brandweerkazerne
Groene Gerritsweg 2, 1251 JL Laren
Telefoon: 035 – 53 122 53
Preventienummer: 035 – 53 150 53, 
e-mail: info@brandweergooivecht.nl

Cover:  Larense kunstenares Charlene van den Eng (rechts op foto) overhandigt portret 
 aan minister-president Mark Rutte in nhet Torentje in Den Haag
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